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ANYÁK NAPJA MÁJUSGAN...
Ez a nap a világ minden Édesanyjának 

nevezetes napja, de mi magyarok külön 
kiemeljük a magyar Édesanyákat, mint a magyar 
történelem és fennmaradás biztosítóit.

Ok azok, akik világra hoztak és 
felneveltek generációkat, korok vezetőit, 
egyszerű kitartó embereit, harcosait, hőseit és 
mártírjait. Hivatásuknak eleget téve a haza 
előmenetelét szolgálták. A magyar történelem 
megemlékezik, és nem felejti kiemelkedő női 
személyiségeit Zrínyi Ilonát, Dobó Katicát, Szent 
Erzsébetet és a többi névtelen hőt, akik áldozatos 
odaadással mutattak példát a magyar nép 
küzdelmei során. Becsülni és tisztelni kell őket. 
Hosszú évszázadokon át, anyai feladatnak 
tartották és kiváló odaadással nevelték 
gyerekeikbe a hazaszeretet, vallásosságot és az 
emberi jóérzést megkövetelő felebaráti 
szeretetet. A család minden tagját mindig jóra és 
türelemre, fegyelmezett magatartásra intették.

A nemzeti érzelmeiket átadták az új 
nemzedékeknek, gyermekeiknek dalokban, 
táncokban és népi vonatkozású 
hagyományokban.

A gyönyörű magyar motívumú hímzések, 
térítők, kézimunkák és kerámiai díszítések, a 
népviseletek sok féle vidéki változata, mind a 
magyar anyák érdemeit jelképezik.

A magyar ételek a sok száz éven át 
változó világhíres konyhák, mind a magyar

anyák rátermettségéről, találékonyságáról adnak 
tanúságot. Mind ezeket nemzedékről 
nemzedékre átadva, a mai napig fenntartották és 
továbbadták a soha meg nem szűnhető magyar 
nemzeti hagyományokat.

A magyar Édesanyák szerepe -  itt az 
emigrációban -  kissé megnehezedik, sőt néha 
meg nem oldható problémákkal viaskodik. A 
„modem” nyugati „szabad” világ súlyos terheket 
helyez a magyar, - de mondható, hogy minden 
Édesanya vállára.

A modem világ új feladatok elé állítja a 
nőket, akár anyaság előtt állnak, vagy már 
gyerekek, ellátásáról kell gondoskodniuk. Az új 
világ „szabadságot”, „függetlenséget” és 
„önállóságot” nyújt a nőknek, ami nehezen halad 
párhuzamosan a családi élet esztétikájával. Ma 
már közel állunk ahhoz, hogy a leendő anya 
választja meg gyermeke kinézését, 
tulajdonságait, képességi hajlamait stb...

Egy Édesanya mindig a legjobbat és 
legszebbet kívánja gyermekének, születése előtt 
és születése után is. A körülményektől függ, 
hogy mennyire sikerül ezt megvalósítani.

A mai édesanyák feladata az, hogy 
szilárdan ragaszkodjanak a családi eszmék 
megtartásához.

Köszöntünk minden Édesanyát, aki 
ebben a szellemben él és neveli családját a 
Kisújság Szerkeszősége nevében

Szeverényi László.
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A Magyarok Világszövetségének 
Állásfoglalása a 2006. Évi országgyűlési 

választások második fordulója előtt
"Becsületes és szabad emberek között 

a politikai tevékenység nem csak politikai küzdelem, 
hanem Jóként és mindig erkölcsi mérkőzés."

Márton Áron
Abban a drámai helyzetben, amely Magyarországon 
az országgyűlési választások első fordulója 
következtében előállt, a Magyarok 
Világszövetségének Elnöksége állásfoglalását ajánlja 
a választópolgárok figyelmébe.

A választási törvény súlyos hiányosságai 
bebizonyosodtak.

A pártok 16 éven át non teremtették meg a 
választások tisztaságának törvényes feltételeit, nem 
alkottak törvényt a választási visszaélések szigorú 
büntetéséről.

Felelős politikai párt csak akkor szólíthatja 
szavazásra a polgárokat, ha mindent megtett minden 
egyes szavazat titkossága, biztonsága és 
érvényesülése érdekében.

A Magyarok Világszövetsége fél évvel a 
választások előtt közölte azt a Magyar Nemzeti 
Minimumot, amely elvárható az országgyűlési 
képviseletre törekvő pártoktól. Ebből kiemeljük 
azokat a pontokat, amelyek a most hatalomra törő 
pártok egyikének sem szerepelnek a programjában: 

-magyar állampolgárságot minden magyarnak; 
-autonómiát a kisebbségben élő magyar nemzeti 
közösségeknek,
-nemzeti tulajdonba a magyar földet és a 
természeti kincseket.

A magyarok Világszövetsége arra kéri a 
választópolgárokat, hogy minden körülmények között 
szigorúan járjanak el azokkal a pártokkal szemben, 
amelyek képviseletük felvállalása helyett képviseletük 
kisajátítására törekszenek. Ezzel segíthetik a magyar 
alkotmányos rend helyreállítását.

"Nemzeti kormányt akarunk, amelyet nem 
tartanak kezükben bankárok, pénzügyi csoportok, 
külföldi, vagy hazai gazdasági lobbik és semmilyen 
külföldi hatalom." És nemzeti Országgyűlést akarunk, 
éltető alkotmányos rendet, működő jogállamot, 
nemzeti érdekérvényesítést.

A magyarok Világszövetségének csak a 
tisztességen alapuló, a magyarság érdekeit 
egyértelműen szolgáló törekvéseket szabad 
támogatni.

Bárhogyan is alakul az eredmény, a Magyarok 
Világszövetségének kijelölt útja van, amin töretlen 
hittel, bizakodással tovább kell haladjon, igaz 
történelmünket nem feledve, soha nem megalkudva, 
előre nézve, jövendőt építve, a magyarság érdekében!

Budapest, 2006. Április 21.
A Magyarok Világszövetsége Elnöksége

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Csontritkulás, a népbetegség
Csontritkulás, a néma járvány. A csontritkulás, (az 
oszteoporózis) a csontrendszer megbetegedése. 
Jellemző rá a csontok minőségének károsodása, a 
csontok törékenysége.
Néma járványnak, lappangó kórnak is nevezik, mivel 
panaszokat csak a csonttörés által bekövetkezett bajok 
okozzák. A változó korú nőkben a csökkent osztrogén 
hormonszint azért növeli a csontritkulás 
kialakulásának kockázatát, mert felgyorsítja a 
csontvesztést.
A csontritkulás jellegzetes tünetei: a gerincfájdalom, 
az alsó háti és ágyéki szakszón. De másodlagos 
fájdalom jelentkezhet a végtagok, a mellkas területén 
is. Csontritkulás következtében a magyarországi 
statisztikai adatok szerint évente mintegy 30-40,000 a 
csigolyatörés, 25-28,000 a csuklótáji törés, 15-18,000 
a csípőtáji törés. És ez nem kevés!
A csontritkulás - népbetegség. Ezért hozta be a 
Sajtóházba egy sajtótájékoztatóra a Magyar Újságírók 
Országos Szövetségének Természetes Életminőség 
Tagozata Dr. Cserháti Péter adjunktust, az Országos 
Baleseti és Sürgősségi Intézet Ph.D. fokozatú 
kutatóorvosát, sebészét, traumatológusát.
Dr. Cserháti Péter kutatási témája a combnyaktörés, a 
leggyakoribb, a csontritkulással összefüggő törések, 
az időskori törések egyike. Kutatja ezek okait, 
megelőzésük lehetőségeit. A sajtótájékoztatón 
bemutatta az EU által is támogatott kutatási 
tanulmánynak az eredményeit, amely során tíz (10) 
európai országban egy (1) év alatt kezeit, több mint 
5,000 ilyen adatait dolgozták fel. Másokkal 
összehasonlítva bemutatta a magyarországi ellátás, a 
sérülést követő rehabilitáció problematikáját, 
gondjait.
Lehetőséget biztosított a csontritkulás mérésére az 
Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben, Polgár 
Krisztina asszisztensnő segítségével.
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Kiértékelő lap; "Rizikófaktor" Pontszám
Milyen a testfelépítés?

Vékony testalakú 10
Közepes testalakú 5
Erős testalakú 0

Milyen gyakran végez legalább 30 perces
testmozgást?

Ritkán 30
Hetente 1-2-szerda 20
Hetente 3-4-szer 5
Hetente 5-szőr vagy többször 0

Mennyit dohányzik?
Naponta 10 szálnál többet szív el 20
Naponta 10 szálnál kevesebbet szív el 10
Már leszokott a dohányzásról 5
Soha nem dohányozott 0

Életmód, egészség
Családjában már előfordult csontritkulás 20
Tartós szteroid-kezelés alatt áll 20
Tartós epilepszia ellenes kezelés alatt áll 20
Hetente 3 pohárnál több alkoholt fogyaszt 20
Naponta több csésze kávét fogyaszt 10
Ritkán tartózkodik a szabadban 10
A petefészkét eltávolították 10
A menstruációja korán elmaradt 10
Nincs gyermeke 10

Táplálkozás
10 dkg-nál több húst fogyaszt naponta 20
Rendszeresen fogyaszt szénsavas üdítőitalt 20 
Naponta kevés zöldséget fogyaszt 10
Kalciumban szegény az étrendje 10

Összesen:................... pont
Értékelés: Minél magasabb a pontszáma, annál

MAGYAr N A P L Ö  íria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

Eltávolítható a tízparancsolat az 
amerikai bíróságokról

Az Egyesült Államok legfelsőbb bízósága a múlt év 
végén úgy döntött, hogy a tízparancsolatot kitehetik a 
törvényhozás területén, ugyanakkor perelhető; ha ezt 
a bíróságokon teszik meg. A kérdést negyed század

után tárgyaló bíróság mindkét kérdésben, 5-4 
arányban szavazott.

A tízparancsolat ügye utoljára 1980-ban volt a 
legfelsőbb bíróság előtt, amikor megtiltották 
kifüggesztését a közoktatási intézmények területén.

A bírák szerint a Kentucky bíróságon 
kifüggesztett bekeretezett tízparancsolat sérti az 
alkotmányt, mert túl hangsúlyos vallásos üzenete, 
amely ellentétes az állam és egyház szétválasztásával. 
A második döntés szerint ugyanakkor a Texas-i 
törvényhozás területén álló, majdnem kétméteres 
gránit tízparancsolat, meg felelő tiszteletadás az 
ország jogai és vallási hagyományainak.

A vallás társadalmi szerepe jelenleg az amerikai 
belpolitika egyik központi témája. A legfelsőbb 
bíróság megosztottsága arra utal, hogy a 
kérdésrendezése még nem zárult le.

Ház vagy renoválási kölcsönre van 
szüksége?

Szeretné adóságait a házára felvett 
kölcsönnel összekötni? 

Kölcsönzőt keres egy befektetési 
ingatlanra?

FORDULJON HOZZÁNK 
BIZALOMMAL!

Ha nem tud időt szakítani napközben, vagy a 
munkaidő alkalmatlan a megbeszélésre;
Este vagy hétvégeken is házhoz megyünk! 

Ingyen és bizalmasan tárgyaljuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeloans.coin .au

ALLÍ jHome Loans
ABN 18 105 914 663

i j ' w
M em b ero f The M e r tg a g e Ш т Ь у A asoeiatton  Of A u s fa l ls  ff,.

WIAA
Member of the Mortgage Industry Assn. of Aust. 

www.allhomeloans.com.au 
315 George Street, Doncaster Vic. 3108. 

___________Phone: (03) 9855 9266

http://www.allhomeloans.com.au
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GONDOLATOK A 
VILÁGMINDENSÉGRŐL

(folytatása az áprilisi Kisújságban megjelent cikknek)

A magyar szókincs bőven elegendő ahhoz, hogy 
magyarázatot adjon a HIT szó fogalmi 
meghatározására. Egyes kutatók szerint: 
ELFOGADNI AZT\ AMIT IGAZNAK
GONDOLUNK, DE A TUDOMÁNY MAI ÁLLÁSA 
SZERINT MÉG NEM LEHET BIZONYÍTANI. Szerte 
a világon hihetetlenül nagy összegeket fordítanak 
arra, hogy választ találjanak az alábbi kérdésekre:
Hol van a világmindenség határa? Hány csillag van az 
égen, amiről már tud a tudományvilága? Meddig 
folytatódik az UNIVERZUM tágulása? A "New 
Science" tudományos értesítő szerint a tágulás 
tizenötmilliárd évvel ezelőtt kezdődött.
Babits Mihály magyar költő egyik versében azt írta, 
hogy " Isten elménket lezárta a térbe; Szegény elménk 
e-térben rab maradt."
Gyakran esik szó arról is, hogyan lehetne növelni az 
emberi elme befogadó képességét, hogy többet 
megérthessünk a világmindenségről. Talán a 
következő generációnak sikerül több eredményt 
elérni, hiszen a tudomány világának mai állása 
elegendő alap a további fejlődéshez. Amikor Einstein 
átvette a Nobel-díjat és dicsérték munkásságát, azt 
mondta: -"én csak a tudósok vállára álltam"... Ahhoz, 
hogy a világmindenségről gyarapítani tudjuk 
ismereteinket, fontos teendő, saját bolygónk, földünk 
alaposabb megismerése.
Az őslénytani kutatás területén, ma is óriási 
eredményeket ért el a tudomány. Ma már nem ritkák a 
100 millió éves növényi maradványok elemzése, a 
paleontológusok szerint már következtetni lehet az 
élővilág keletkezésére.
Valójában senki sem tudja megjósolni, hogy mit hoz 
a jövő, ezt írják a tudomány szakemberei. Persze 
jóslások bőven akadnak, de pontos válasz már 
felülmúlja az emberi elme képességét.
Földünk és a világegyetem keletkezéséről azt írja a 
Biblia (Mózes 1;1) KEZDETBEN TEREMTETTE 
ISTEN AZ EGEKET ÉS A FÖLDET. A teremtés szó 
eredetét nem lehet helyettesíteni az evolúció szó 
eredetével. Már Darwin születése előtt a XVII-ik 
században írások jelentek meg az evolúcióról, főként 
a nagyapja révén, aki orvos-költő volt. Egyik 
költeménye címe, a "Természet Temploma". 
Valószínű, hogy ez is hatással volt Darwin későbbi 
munkásságára, számos könyvet írt, többek közt; 1815 
- 1822, <A gerinctelen állatok természetrajza>, majd

1830 és 1833 közt a < Geológia Alapjai> Darwin a 
Cambridge-i Egyetemen szerzett teológiai diplomát 
és egy ideig vidéki lelkészként dolgozott, majd 
hajóútra szerződött. Összefoglalt írásait a kortársai 
DARWINIZMUSNAK neveztek el. Darwin 1930-ban 
halt meg. Nem csak Darwin, de sok más tudós 
próbálta leírni a világmindenség lényét. Az elfogadott 
tézis, hogy az élőlények halálukkal adnak helyet az 
utódaiknak. Érdemes lenne felsorolni, hogy a világ
híres tudósainak, a világ vezetőinek mi volt az 
álláspontjuk. Buthát (K.e. 560 éés 480 között élt 
Indiában) megkérdezték a követői, hogy "a világ 
öröktől fogva létezik, vagy a világ véges vagy 
végtelen" ... egyiket sem állítja határozottan... volt a 
válasz. Ne felejtsük el, hogy a tudománynak mindig 
is bizonyítani kell, az amatőr - irogatónak elég a 
feltételezés. Mint korábban szó volt róla a 
gondolkodó embert a legrégibb időkre visszamenve, 
mindig foglalkoztatta az ISMERET és 
ISMERETLEN világkép. Talán érdemes 
megemlíteni, hogy Spencer Wells, a "National 
Geographie" magazin örökléstani rendezésében film 
készült, amelyet magyarul is vetítenek, címe: 
ÁDÁM ÉVA történetében mit tud bizonyítani a mai 
tudomány. Erre keres magyarázatot a film is.

Zalápi.

A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
A Klub 2006-ban tovább folytatja működését. Az 
összejövetelek ismét minden hónap első és harmadik 
hétfőjén, továbbra is este 7:30- tói - 9:30-ig a Magyar 
Központban - az esetleges változásokat a Kisújságban 
közöljük.
Ez évben a Klub tagsága segíteni fogja az államilag 
kezdeményezett és támogatott "MY CONNECTED 
COMMUNITY" mozgalmat, felújítva a gépek egy 
részét és beiktatva a "Broad-band" operációt. A 
Melboume-ben működő Idős Magyarok Klub tagjai 
javára és használatára indult mozgalom első lépéseit 
Május első heteiben tesszük. Aki szeretne csatlakozni 
a mozgalomhoz, és segíteni szeretne, vagy tanulni, 
ismeretségét szélesíteni szeretné, szívesen látjuk 
köreinkben!

Az egyik legjobbnak bevált "Security System" 
kapható a Secure Tec kiadásában. A Központ vezér
komputerén már be van táplálva. Akit érdekel ez a 
"software" - érdeklődhet a Klub estéken.
A Klub estékre szeretettel vár mindenkit, aki a 
komputerrel és az Intemet-tel szeretne megbarátkozni 

a Vezetőség nevében Szeverényi László.
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a Melbourne-i Magyar Közösség egyik 
kiváló bajnoka!

A Magyarságért önfeláldozó munkássága több 
magyar egyesületben, szervezetben volt 

nélkülözhetetlen. A Fitzroy-i Református 
gyülekezetben Rév. Décsi Csaba és Pálos István 
búcsúztatta, a rokonság és baráti köre nevében.

Áldás poraira.

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGÁRIÁN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS • ASOCIACIÓN SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIŐR • 

UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 63 sz. Tormay Cecil Leánycserkészcsapat 
F e n n t a r t ó  T e s t ü l e t é

MEGHÍVÓ

A melboume-i Magyar Cserkészek szerettei hívnak minden 
Édesanyát, Nagymamát, Nevelőanyát, Dédnagymamát, 

jó barátot és támogatót a hagyományos

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGRE

amelyet 2006. május 6.án szombaton d.u. 2 órai kezdettel tartunk 
a Magyar Központ Ifjúsági Termében

(760 Boronia Rd Wantima)

Rövid műsor, finom ebéd és gazdag tombola.
A műsorhoz tartozik új kiscserkészeink igérettétele is.
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ERDÉLYI SZÖVETSÉG
2006  РИШ1К

Még jófomián ki sem hűlt a helye az eddig 
legsikeresebb HUNGAROFEST-nek és máris újabb 
eseménynek lehettek tanúi azok a magyarok és 
másnemzetbeli barátaik, akik figyelemmel kísérik, és 
részt vesznek az itt élő magyarság életében.A fent 
említett újabb esemény volt a hagyományos "Erdélyi 
Piknik".

Egy kívülálló el sem tudja képzelni azt a 
rengeteg munkát, ami egy ilyen rendezvényt megelőz. 
Nem panaszként említem, hisz senki nem kényszerít 
senkit, önként tesszük, amit teszünk, - célunk csak 
egy lehet; az elszakított területeken nehéz helyzetben 
élő honfitársaink anyagi és erkölcsi támogatása Aki 
szívén viseli a határainkon kívül élő nemzetiségeink 
sorsát, az olvassa el a Magyar Élet hasábjain 
rendszeresen tájékoztató Erdélyi Szövetség híreit.

Ragyogó napfényes reggelre ébredtünk. A 
sátrakat Pelle Laci, az elnök fia - és annak barátnője 
segítségével szinte pillanatok alatt sikerült felállítani. 
Majd megérkezett Fazekas Sándor, bekapcsolta 
kávé-főző berendezést, és hamarosan kellemes kávé 
illat töltötte be a piknik területét, ahol a Koszé 
Karcsi által szolgáltatott szórakoztató muzsika már 
kora reggel óta szólt. Győry Izuka a süteményeket 
olyan ízletesen rendezte el a szépen feldíszített 
asztalon, hogy a korán érkezők nem tudtak ellenállni. 
Elkezdték vásárolni félve attól, hogy az ebéd végére 
már nem marad. Itt meg kell említenem elsősorban 
ugyan csak Győry Izukát, aki (a félje elárulta) előző 
éjszaka sütötte a réteseket és az almás süteményt. 
Köszönet illeti a többi süteményadományozót is, abc 
sorrendben: Bácsi Marikát, Galló Erzsébetet, 
Gulyás Györgyit, Makray Irmát, Papp Etelkát, 
Palluska Annit, Finta Juditot és Szántó Erikát.

Közben Bálint Kálmán irányításával, Bálint 
Károly és Godó Marika keze alatt szaporán sült a 
fasírozott, a kolbász és a válogatott disznónyakból 
elkészített hús, mely előző nap lett bepácolva egy 
Világos István által készített titkos recept szerinti 
fűszerrel. Vendégeink részére a BBQ mellett 
székelygulyás és gulyásleves is rendelkezésre állt. 
Ezek elkészítései is Győry Izuka érdemei voltak.

A tálalást Bálint Rózsika szervezte. Bácsi 
Marika, Godó Marika, Miklós Kati és Kovács
Julianna - aki Arad megyéből van itt látogatóban-, 
voltak a segítői.

Egy piknik nem piknik lángos nélkül. Közel 400 
lángost szaggatott és sütött ki a Juhász házaspár 
Etelka és Géza, segítői Virág Marika, Jani Ildikó 
és Tóth Zsuzsa voltak. A lángos még a szokottnál is 
ízletesebb volt. Egy darab sem maradt.

A tombola szintén elmaradhatatlan része egy 
ilyen rendezvénynek. Nagyon sok értékes tárgyat 
sorsoltunk ki. A főnyereményt a legváltozatosabb 
sörökből készített italkosarat Győri László 
ajándékozta. (De, ki nyerte meg???....)
Mivel a Commonwealth Games záró ünnepélye 
egybeesett a piknikünkkel, így 40-50 személlyel 
kevesebben voltunk a vártnál, de mindent egybevetve 
rendezvényünk sikeres volt.
Az alant felsorolt személyek pénzbeli, ill. egyéb 
adományai is nagyban hozzájárultak a sikerhez; 
Kocsis Margit, Serfőző István, Bartha Izolda, 
Tóth József és Pelle Barbara, Bende Pál.
Az Erdélyi Szövetség elnöke, Pelle Lajos nélkül, aki 
úgy a szervezésben, mint a velejáró fizikai munkában 
is kivette részét - talán egy kicsit többet-, mint siker 
mérsékeltebb lett volna. Beszámolómat 
jelmondatunkkal zárom: "SEGÍTS, HOGY
SEGÍTHESSÜNK”.... A , , , , _A képeket es tudósítást
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CSALÁDFA-KERESÉS
A családfáját kívánja-e megismerni és 

továbbadni az utódainak?
Cégünk a Galut Családtörténeti Kutatóirodánk 
(8 év tapasztalattal) az alábbiakkal foglalkozik: 
Családtörténeti kutatás, rokonkeresés, hagyatéki 

kutatás, anyakönyvi kivonat beszerzése, folyóirat 
kutatás és családtörténeti túrák szervezése vagy 

lebonyolítása.
Bővebb felvilágosítás az Interneten: www.galut.hu 

Levelezés: Galut KFT. 1148 Budapest, 
Adria sétány 8/e.

SMALL CAR FÓR SAT .К
4 seater HONDA CITY PRO

Red colour - 2 owner
Excellent condition, Road Worthy included 

Full year registration; $ 2,250.00 
Ring 9429 2002 or 9429 1172 Ask for Joe!

Ms s z i p c z s s :
Test és fül gyertyázás;
Tá-dé viasz gyertyával.

Mozgásszervi betegségek, - 
izom fájdalmak gyógyítása.

Hívásara házhoz is megyünk;
Hívja, d.e. 10 és d.u.6 óra között a 

(03) 9878 3663 telefonszámot.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MAD A I  SÁNDOR
(Hungaroskfflnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

H A L N A  « A H  A
TRAVEL ..AGENCY
I.ic.No.32245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk 

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!
Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 

Intézi: Schwarcz Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul 

688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730

2 $ave U
BOOKKEEPING & ACCOUNTING 

SERVICES
e x

ERIKA BÁLLÁ: 0 4 0 3  4 9 0  5 8 0  
FRANCIS BÁLLÁ: 0 4 1 7  5 5 2  505  
TELEPHONE: (0 3 ) 9761 6 7 6 5
EMAIL: info@2saveu.com.au  
WEB: www.2saveu.com.au

J  B_TAEKWfONDO
Gyere, és csatlakozz 

gyönyörű sportunkhoz!

Olympián is 
elismert sport, 

gyrekek öt éves kortól 
felnőtekbnél 

nincs kor határ!

BURAI GYULA NAGYMESTER
vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 

gyerekek és felnőttek tanításában 
MIKOR és HOL?

Boronia: Wantima Health & Squash Club 
258 Scorsby Road, Boronia.

Szombaton d.e. 10.30- 12.00 noon. 
W antim a: Magyar Központ 
760 Boronia Road, Wantima.

Szerdán este 6.00 órától -7:30-ig.
Privát órákat is kérhet a 

9729 9396 vagy 0409 809608 telefonszámokon.

http://www.galut.hu
mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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HORGÁSZ VICC......
A horgász ül a Duna mellett (manapság) s vár-vár 
türelemmel. De mint hiába, nem harapnak a halak. 
Már-már esteledik, amikor elunja a további 
várakozást, feltekeri a damilt, leveszi a horogról a 
gilisztát, és vigasztalóan mondja neki:

Nem baj, Zsiga, legalább te fürödtél!

2006
MÁJUS
Jeles napok, és 

szokások; 
Május 12,13,14.
Pongrác, Szervác, 
Bonifác; (fagyos 

szentek) A szentek 
legendája és az 

időjárással kapcsolatos 
megfigyelések között 

nincsen összefüggés, a 
néphagyomány 

azonban teremtett. 
E szerint: Szervác, 
Pongrác, Bonifác, 

megharagszik, fagyot 
ráz. Május 25. 

Szent Orbán vértanú

MAI HÁZASÉLETE A SZÍNÉSZNŐKNEK..
Két színésznő találkozik;
- Hallom, újra férjhez mentél. Na, és most ki a férjed? 
-Válj egy pillanatot! Itt van a névjegye a táskámban.

EMELIK A CIGARETTA Á RÁT...
- Van cigarettád, pajtás?...

- Nincs. Leszoktam róla
- Leszoktál a dohányzásról?
- Arról nem. Csak a cigarettaosztogatásról!

MILYEN A LEGJOBB BARÁT?....
A lovag a keresztes háborúba indul. Előbb azonban 
szépséges fiatal feleségére erényövet csatol, hogy 
megóvja minden kísértéstől. A kulcsot átadja legjobb 
barátjának, hogy gondosan őrizze meg. Felnyergeli 
lovát, s elindul. Fél óra sem telik el, amikor vágtató 
lovon, barátja utoléri, és a sietéstől elfúló hangon 
mondja:
- Állj meg vitéz barátom, a kulcs nem nyitja a zárat!

TÍZ PARANCSOLAT...
A tisztelendő úr azt kérdi Pistikétől:
- Mond meg nekem, mi történik akkor, ha a

Tízparancsolatból egyet megszegünk? 
Pistike gondolkodás nélkül válaszol:
- Marad még kilenc....

A GYEREK BAJBA KERÜL...
- Anyu, baj van! Az előszobában

feldöntöttem a létrát!
- Na, majd kapsz az Apádtól, ha megtudja!
- Már tudja, mert már ott lóg a villanydróton, 
segíteni kéne rajta!
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2006. MÁJUSI NAPTÁR.

Május 6. Szombat
Anyák napi ünnepség (d.u. 2 órakor) 
(Cserkészek rendezésé 

Május 7. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e.11 órakor Református Istentisztelet. 

Május 14. Vasárnap
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise. 

Május 21. Vasárnap
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Klub-nap. (ebéd a Social-ban)

Május 28. Vasárnap
d.e.9:00 órakor Katolikus szentmise, 

d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet.

A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  
TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET

760 Boronia Road Wantima, Vic. 
Hungárián Social Club 

IGAZGATÓI
Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 

honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 

ZENÉS KLUBNAPJÁRA
Május 20.-án déli 12 órakor
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság, a jó hangulatról a 
DUNA ZENEKAR gondoskodnak.

A belépő ebéd, sütemény és kávéval $25.00 
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.
A Klub Május 2-án, 16-án és 30-án tartja 
összejöveteleit a Melbournei Magyar Központban, 
760 Boronia Road Wantirna. 3152.

JÓ FOGÁS VOLT ANYÁK-NAPJÁRA....
Ahogy a képen látható a Knox Idős Magyarok Klub 
tagjai, Tóth István és Pataki barátja (aki a képet 
készítette, azért nem látható) Anyák-napi ajándékot 
fogtak ki a Wellington- tóból. 12.5 kg. ponty, ami, 
még a verseny-horgászoknak is nagy dicsősége lenne.

A "jó fogás" után vendégül láthatták a baráti körüket, 
mindenki jó lakva, nyalták a szájuk szélét a jó halász
lé izétől. Nem kellett senkinek jó étvágyat kívánni - 
az magától jött! Szerk.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK" HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2006. Április 12- 

én, és 26-án tartják öszejöveteleiket a szokásos 
helyen az East Burwood-i Hallban. Cím: Burwood 
Hwy. East Burwood. 3151. Melway Ref. 62 C7.

A Májusi összejövetelek 10-én és 24-én a 
szokásos helyen! A mi egyszerű kis klubunkban 
mindenki talál valakit, aki beszélgetni akar, hallani, 
vagy mondani szeretne egy jó viccet, történetet. 
Mindenki részese akar lenni a családias 
összejöveteleknek. Tudjuk, hogy éhes gyomorral nem 
lehet mosolyogni, ezért a klub gondoskodik a jó és 
bőséges ebédekről.
Április 12-én elnökünk bejelentette, hogy az Anyák- 
napját a Manhattan Hotelben fogjuk megünnepelni, 
május 10-én. Beszédében még beszámolt az 56-os 
megemlékezések előkészületeiről. Szántó Erika ismét 
szervez egy kirándulást május 17-ére, Castlemain-ba. 
A jelentkezők keressék fel őt, és tegyék meg a
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szükséges tennivalókat. Nem régen a Klub Ballarat- 
ban volt, és íme itt van Szántó Erika, úti-leírása: 
Március 10-e volt a nagy nap, amit tavaly 
augusztusban terveztünk: Begónia Fesztivál Ballarat- 
ban. Ragyogó napsütéses reggelre ébredtünk és ez 
végig kísért bennünket egész nap. Majd 42 Klub 
társunkkal elindultunk. Rövid pihenés után Baccus 
Marsh-ban folytattuk utunkat a cél-pont felé. Ebéd 
előtt körbe utaztunk Ballarat nevezetes utcáin, 
gyönyörködhettünk a csodálatos építkezésen, az 
épületek csipke verandáival. Nem hiába Ballarat, 
Victoria második legnagyobb vidéki városa, teli 
történelmi nevezetességgel, kedve az arany 
örökséggel, Eurika Stockad (1854), Sovering Hill és 
még sorolhatnám a többit. Bő felvilágosítást kaptunk 
úgy a buszvezetőtől, mint Simma Edithtől. Ebédet a 
Western Hotelben kaptunk, ami igen ízletes és 
bőséges volt, így mindenki meg volt elégedve. 
Délután két órát töltöttünk a kiállításon.

Robert Clark Conservatorium-ban volt szerencsénk 
látni több mint 230 csodálatos tuberus begóniát 40 
különböző színben. A helybeli művészek (Art and 
Craft) kiállítását is megtekintettük. Érdekesség 
kedvéért: ebből a városból indult meg a Haymes Paint 
gyártása 1935-ben. Úton hazafelé misem texmészetes, 
bevásároltunk gyümölcsöt Baccus Marsh-ban, majd 6 
órakor, visszaérkeztünk Melboume-be.
Nagyon jól sikerült kirándulásban volt részünk!
Most még egy pár szó az áprilisi gyűlésről; Szűcs 
Katalin leánya, Évike szép ritkán hallott Csángó 
népdalokat énekelt. A dalokban üzenetet éreztünk 
messzi földről, távoli időkről. Talán őseink, Árpád 
vagy Attila emberei üzentek e dalokkal, hogy ne 
tévelyegjünk, cél nélkül. Felébresztette lelkeinkben a 
szunnyadó érzést, amely ott ég már sok-sok éven át.

Most pedig a szokásos: minden kedves klub
tagot és vendéget szeretettel vár az összejövetelekre a 
vezetőség nevében Nagy József (Jocő)
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A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2006-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12) 
Negyed éves összefoglaló;
A Klub december közepén tartotta évzáró ebédjét, 
amiről a Kisújság januári számában láthattuk képeket. 
A vezetőség önzetlen munkája eredménye ként a 
2005-ös év sikerrel végződött. A pár- hét megérdemelt 
pihenés következett. 2006. Február 6-án nyitotta ki 
kapuit a Klub a tagoknak és vendégeknek. A munka 
ez évben is növekedett, a tagok számával arányosan. 
Sokan keresik fel ezt a Klubot is, a családias hangulat 
és a szíves vendéglátás magyarázata. Lehetősége van 
mindenkinek a baráti beszélgetésre, kikapcsolódásra. 
Programokban sincs hiány. Már többször volt a Klub 
a Kaszinóba, egy szép napon ellátogatott a Klub 

VÁ LL A LA T OKA T ! Geelong-ba is. Majd a négy napos Mt.Gambier túrára
indult a megszokott társaság. Március 
21-én reggel 8 órakor indult a busz. 
Első megálló Geelong volt, ahol 
megmozgathattuk az ülésben elfáradt 
tagjainkat. A következő megálló 
Wamambool volt. Itt kellemes 
meglepetés érte a kirándulókat. Az 
ebédet megterített asztaloknál a túra 
vezetője (a Klub elnöke) Szilveszter és 
felesége írén tálalta fel. Volt ott házi 
kolbász, szemle, paprika, uborka, 
paradicsom, üdítő italok, amit a szem 
száj megkívánhat. Ez az ő saját 
hozzájárulásuk volt az úthoz, amit még 
eddig nem tapasztalt, és jelentett be egy 
nyugdíjas Klub sem. Tele hassal és 
jókedvvel érkezett a társaság Pót Fairy- 
be, ahol kis pihenő után irányt vett a 
busz végcélunk Mt.Gambier felé. 
Délután 5 óra tájban érkeztünk be a 
városba, és rögtön a "Grand Central 
Motel"-ben elfoglaltuk a fenntartott 
helyeinket. A helyi RSL Klubban 
vacsoráztunk, - és ezek után 
következett a gyönyörű, élményteljes 
négy nap, amiről könyvet lehetne írni, 
de a Kisújság terjedelme nem engedi 
meg a hosszú leírásokat.
Röviden csak a nevezetesebb 
eseményeket említve: láttuk a Lady 
Nelson Information Center-t, (60 
tonnás, borzalmas nagy és masszív két

A LEG JUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

Tel: (03) 9761 6765 Mobile: 0417 552 505 
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765 

E-mail: beriferi @alphalink.com.au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT
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két árbocos hajó); a "Sunken Garden"-t; a "Blue 
Lake"-t, a "Mary McKillpo Penola Center"-t; (iskolai 
munkálkodása végett a Pápa- Ausztráliába való 
látogatása alkalmából szentté avatta). A hajó- 
kirándulás a Gleneng folyón gyönyörű volt, a finom 
BBQ után egy tangóharmonikás szórakoztatta a 
vendégeket. Másnap a "Millicent" Múzeumot 
csodálta meg a társaság, jellegzetessége a régi gépek 
és eszközök eredeti formában való bemutatása volt. 
Másnap indulás volt vissza Melboume-be. Út közben 
azért megálltunk még a "Coleraine" csokoládé- 
gyárnál, - volt, aki "madárlátta" csokoládéval akart 
kedveskedni otthon-hagyott szeretteiknek. Hamilton- 
on és Ballarat-on keresztül a Glenelg Highway-on 
kerültünk vissza Melboume-be.
Abban megegyeztünk, hogy mindannyian nyugodt 
szívvel mondhatjuk, hogy nagyon kellemes, 
feledhetetlen túrában volt részünk. Köszönhető ez a 
Hipik házaspárnak, és az őket segítő többi vezetőségi 
tagnak, akik segítsége nélkül nehéz lett volna ilyen 
kellemessé tenni ezt a szép utat. Hálás köszönet abban 
a reményben, hogy még több ilyen túrát szervez a 
Klub a tagság javára és örömére. Anonymus.

BRIMBANK-1 (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)

MEGLEPETÉS - A 60.-IK HÁZASSÁGI 
ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL

Kusli József és Mária a Nagy Magyarország déli 
részén találkoztak, és találtak egymásra 60 évvel 
ezelőtt. Akkor még nem is sejtették, hogy 
Ausztráliában élnek majd, mint férj és feleség. A 
család tagjai és a barátok egy meglepetéses 
összejövetel keretében ünnepelték meg az évfordulót, 
a (fiatal pár) North Sunshine otthonában! 56-os 
emigránsak, és Józsefet (80) Máriát (77) örömmel 
veszik körül két gyermekük, hét unokájuk és hét 
dédunokájuk. A gyerekek nagy szeretettel beszélnek a 
keményen dolgozó szüléikről, akik új otthont 
teremtettek nekik itt Ausztráliában. A St.Albans-i idős 
Magyarok Klubja és a Kisújság nevében, mi is 
GRATULÁLUNK - és még kívánunk sok-sok 
boldog évet kedves családjuk és barátaik körében.

Kusli József és Mária

hacc - home and communitv care: 
magyarul: házon belüli és társadalmi 
segélyező.
Ez az ausztráliai állam által kezdeményezett 
és támogatott program segítséget nyújt 
azoknak az ausztrál állampolgároknak, akik 
arra rá vannak szorulva!
Két különböző segítség áll a rendelkezésére azoknak, 
ami a körülményektől függően erre jogosultak:
Saját otthonában kapott segítség;
1. A saját otthonában való segítség, egy arra kijelölt 

segítő által. (Home care) Segítséget nyújt a 
takarításban, mosásban, bevásárlásban és 
főzésben.

2. Személyi segítséget kaphat a zuhanyozásban, 
öltözésben és étkezésnél. (Personel care)

3. Ételt hoznak az otthonába, fogyasztásra 
készen - (Delivered Meals)

4. Otthonkarbantartó szolgálat; kisebb javítási és 
biztonságát segítő szerelések. (Property 
Maintenance)

5. Körzeti ápoló látogatása, és tanácsa egészség ügyi 
dolgokban. (Nursing)

6. Képzett társadalmi munkások látogatása, mint 
társalgó vendégek. (Voulanteer Co-ordination)

7. Kapcsolat kiépítése, rendszeres telefon 
beszélgetések érdekében. (Telelink.)

Közösségi segítségek;
1. Szervezett foglalkoztató csoportok felhasználása. 
Pl. erősítés, gyalogló csoportok, tai-chi, vízi aerobic, 
művészeti csoportok, kézimunka, tánc, lazító 
programok, társalgó csoportok.
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2. Egészség ügyi szakemberek tanácsadási 
lehetőségei, minden nemű problémával 
kapcsolatban - főleg az idősödő korcsoportoknál 
előforduló jelenségekről.

Segítséget kaphat az is aki saját otthonában idős, 
vagy beteg családtagra (vagy barátra) vigyáz és 
ellát;
Átmeneti gondozást nyújt a hacc, hogy a gondozó 
kikapcsolódást és pihenést kapjon fáradságos munkája 
közben. Lehetséges egy hosszabb pihenésre a 
lehetőség, - bennlakásos gondozás lehetőségeivel.
Ki veheti igénybe a hacc szolgáltatásait?
A program az idős és fogyatékkal élő személyeknek 
ad segítséget, akik továbbra is a saját otthonukban 
szeretnének élni.
A program azoknak segít, először akik arra rá vannak 
szorulva; - ez egy felmérés alapján történik; - amit az 
arra illetékesek tesznek meg. A felmérés után a hacc 
mondja meg, hogy mit és hogyan tud segíteni a 
kérvényezőkön.
Természetesen, mint minden államilag irányított 
programnak a hacc-nek is vannak hivatalos 
követelményei;
A kérvényezőknek is vannak jogai és kötelességei, 
amiket a program zökkenésmentes folytatása 
igényel, és mindenkinek be kell tartania: a fo
pontok a következők:
• Tiszteletteljes és udvarias bánásmód a 

gondozottak és gondozók között:
• Szükségleteinek valós felmérése;
• A gondozásával kapcsolatos döntésekben részt 

venni, és ezekről tájékoztatást kapni;
• Minőségi szolgáltatásban részesülni;
• Panaszemelés joga;
• Érdekeit más személy által képviseltetni;
• Joga van a magánéletének a megőrzésére,
bizalmas adatainak titokban tartására és megtekinteni 
a szolgálat által a személyéről feljegyzett információt. 
További felvilágosítást kaphatnak akár angolul vagy 
magyarul a 1800 242 636 telefonszámon a 
Commonwealth Car er Resource Centre központjától. 
Örömmel értesültünk, hogy Boros Júlia a Migrant 
Resource Centeren keresztül az egyik hivatalos 
munkatársa lett a hacc mozgalomnak. Ő a 
észak/nyugati városrész egyik segítője lett, aki szívén 
viseli az idős magyarok dolgait. Júliával lehet 
beszélni minden hétfőn a (03)9367 6044
telefonszámon.

Segítsünk egymáson, mi magyarok - ha mi 
nem segítünk egymáson, kitől várhatjuk a 
segítséget?

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA 
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
A Klub új címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG 
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2006-év, áprilisi összejövetele a hónap első 
szombatján 2 órai kezdettel (Május 6-án) lesz 
megtartva a megbeszélt helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F IT  Z R О Y.

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
teremben. (Sakk, kártya, stb ...) 

DUNA-TV KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA 

Minden Vasárnap d.e. 11 órától 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSK. 

Minden hónap második vasárnapján 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel Imaóra,
10.30 - tói Istentisztelet 

A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 
Istentisztelet. Szerda este 7 órától Bibliaóra.

Mindenkit szeretettel várunk!
Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174.

ЧЛДЛААЛЛЛААЛЛ A .'4 .'N- /ч .-'s. уч /ч л г-. х*. уч .ч л л л л л л л ~ . . . . . .
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A háromnapos Hunagrofest alatt a
KORONA étterem vendégül látta a 
Melbourne-i Magyar Központot 
látogató vendégeket.
A KORONA tulajdonosai és főszakácsa, Péter 
főzésbemutatót is tartottak, amit nagy 
érdeklődéssel követett a megjelent vendégsereg. 
Az egyik legnépszerűbb magyar eledel került 
bemutatásra, aminek a receptjét itt le is közöljük:

csak dicsérni lehet, mert mindent elkövettek, hogy a 
vendégek jól érezzék magukat. Külön köszönet jár a 
figyelmességükért és kedvességükért, amit a 
vendégek nagyon értékelnek.

FIGYELEM!
Anyák-napi Ebéd a KORONA étteremben.

Ehet, amennyit tud a feltálalt ételekből, 
mellé bort vagy üdítő italt kaphat; 

felnőtteknek $45.00, gyerekeknek $20.00 
Élő zene, jó hangulat.

Ajándékot kapnak a Mamák!
Asztalfoglalás: Tel. 9800 4544.

Debreceni Tokány
Hozzávalók:
100 g (4 vágás) füstölt szalonna 
60 g (6 evőkanál) disznózsír 
150 g(l/8 csésze) hagyma 
20 g (4 evőkanál) paprika 
só, fokhagyma
900 g (2 lb) csontnélküli marhahús 
180g (6 oz) füstölt kolbász 
140 g (1 csésze) zöldpaprika 
60 g (1 db) friss paradicsom 
A szalonnát kis kockákra vágva,
megpirítjuk. (Csak addig, amíg üveges színe 
lesz.) Hozzáadjuk a finomra vágott hagymát, 
és halvány barnára pirítjuk, majd
belekeveijük a paprikát, hozzáadjuk az újnyi 
vastagságra szeletelt húst. Megsózzuk és 
többször megkavarva a húst barnára sütjük. Amikor 
lefőtt az összes víz hozzáadunk finomra tört 
fokhagymát és egy kis vizet, vagy húsleves ízesítőt. 
(Stock-ot)
Nem szabad a húst felfőzni, - fedő alatt párolni kell. 
Amikor a hús már majdnem puha (ehető) - 
hozzáadjuk a karikára vágott kolbászt, kockára vágott 
paradicsomot, paprikát és puhára főzzük.
Tálalható rizzsel, vagy petrezselymes krumplival. 
Savanyúságot is szoktak tálalni a tokányhoz.

Nagyon jól sikerült a főzés bemutató, az éhes szájak 
mind elfogyasztották az ízletes tokányt. Egész biztos 
sok fiatal háziasszony kipróbálta a receptet - és 
ajánlja az ismerősöknek és szomszédoknak.
Nem hiába, jól tudtak főzni a Debrecen környéki 
emberek. Dicsérjük a magyar konyhát.

Aki akart, az a KORONA helyiségében 
foglalhatott helyet, ahol az "élő" zene mellett, 
étlapról választhatta ki kedvenc eledelét. - A
kiszolgáló személyzet kedvességét és előzékenységét
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A Magyar Köztársaság 
melbournei Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák: hétfőn du. 1 és 5 óra között 

szerdán és csütörtökön de. 10 - du. 2 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

Melway Ref. Map 30, В 12.
Telefon: (03) 9486 3397 

________ Fax: (03) 9830 0952________

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető rSolymossy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/forum.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra között a 94.7 FM hallható 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98,1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!

2006-os TÁRSAS UTAZÁS
A Kisújságban hirdetett "Társas 

Utazás" 2006 Októberében különböző 
okok miatt elmarad! Ezt a jelentést az érdeklődök 
figyelmébe ajánljuk, a már jelentkezőket személyesen 
értesíti a Kisújság szerkesztősége! Bocsánatot kérünk, 
az esetleges kellemetlenséget okozó személyi 
tervezetek megváltoztatásáért!

a u s z t r á l i a i  k i s ú j s á g
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au 
MEGRENDELŐ LAP

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $25.-egész évre $ 50.- Dollár

(Postai szállítással)
Név :........................................................

C ím :....................................................

.............................Postcode:...........
Money Ordert vagy csekket kérjük

http://www.mhtv.net
http://www.mhtv.net.net/forum
http://www.3ZZZ.com.au

